Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi munkaterve1

A munkaterv tartalmazza:
a)
b)
c)
d)

a képviselő-testületi ülések időpontját, napirendjeit;
a napirendek előadóit;
az írásbeli anyagok leadási határidejét;
az előterjesztéseket előzetesen véleményező bizottságok megnevezését.

A képviselő-testületi ülések állandó napirendi pontjai:
a) a képviselők interpellációi, kérdései, napirend utáni felszólalásai;
b) a polgármester beszámolója a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
döntésekről;
c) bizottsági tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Az üléseket a napirend megtárgyalására jogszabály által előírt határnapot megelőző csütörtökön
14:00 órai kezdettel kell megtartani a Polgármesteri Hivatal dísztermében, a
közmeghallgatással egybekötött üléseket a Petőfi Művelődési Ház nagytermében.
Indokolt esetben a polgármester valamennyi képviselővel egyeztetve az elfogadottól eltérő
napon és időpontban is összehívhatja a Képviselő-testület soros ülését, a bizottsági tagokkal
egyeztetve a bizottságok ülését.
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Módosította: 347/2021. (VII.29.) határozat.

1. ülés

Időpontja: 2021. március 25.

A képviselő-testületi ülés a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre
tekintettel elmaradt.

2. ülés

Időpontja: 2021. május … - ALAKULÓ ÜLÉS

A képviselő-testületi ülés a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre
tekintettel elmaradt.

3. ülés

Időpontja: 2021. május 27.

A képviselő-testületi ülés a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre
tekintettel elmaradt.

4. ülés

Időpontja: 2021. június 24.

Napirend:

1./ Beszámoló a Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítvány 2020. évi
működéséről
Előadó: Pádár Antalné kuratóriumi elnök
2./ Beszámoló a Jászárokszállás Városáért Alapítvány 2020. évi működéséről
Előadó: Legény Béláné kuratóriumi elnök

Az előterjesztések leadási határideje: 2021. június 07.

5. ülés

Időpontja: 2021. szeptember 09. – közmeghallgatással egybekötve

Napirend:

1./ Csapadékvíz elvezetési ütemterv áttekintése, az eddigi munkálatok
értékelése
Előadó: Bakainé Magyari Melinda műszaki irodavezető
2./ Döntés Ifjúsági Tanács létrehozásáról
Előadó: Antal Péterné Szerző Ildikó oktatási, sport és ügyrendi bizottsági elnök
3./ Szelektív hulladékgyűjtő szigetek létjogosultságának felülvizsgálata –
áthelyezés, megszüntetés
Előadó: Gergely Zoltán polgármester
4./ Beszámoló a 2021. évben már lezárt, jelenleg futó és tervezett
beruházásokról, projektekről
Előadó: Bakainé Magyari Melinda műszaki irodavezető

Az előterjesztések leadási határideje: 2021. augusztus 23.

6. ülés

Időpontja: 2021. október 28.

Napirend:

1./ A 2022. évi városbejárás munkálatainak előkészítése (ütemterv, határidők,
felelősök meghatározása)
Előadó: Pető Judit, pénzügyi és városfejlesztési bizottsági elnök
2./ Megújuló energia – napelemparkok kialakítási lehetőségei
Előadó: Bakainé Magyari Melinda műszaki irodavezető
3./ Szabadtéri kondiparkok kialakítási lehetőségei
Előadó: Bakainé Magyari Melinda műszaki irodavezető
4./ A Városgondnokság beszámolója a 2021. évi tervezett és nem tervezett,
megvalósult és megvalósulásra váró tevékenységekről, projektekről
Előadó: Városgondnokság vezetője

Az előterjesztések leadási határideje: 2021. október 11.

7. ülés

Időpontja: 2021. december 02.

Napirend:

1./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról, a törvényesség
helyzetéről
Előadó: Dr. Gábris Emese jegyző
2./ A Képviselő-testület 2022. évi munkatervének megtárgyalása
Előadó: polgármester
3./ Az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Dr. Gábris Emese jegyző

Az előterjesztések leadási határideje: 2021. november 15.
Az 1./-3./ napirendi pontokat előzetesen megtárgyalja az Oktatási, Sport és Ügyrendi
Bizottság.
A 3./ napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.

